
BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-

SP)

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam sudah lama berkembang

danusahanya sudah berjalan sejak tahun 2007.1Pada tanggal 20 Juli 2007

pertama kali Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan

Simpang Tiga memulai menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemberdayaan

masyarakat di kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya. Usaha

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan mikroyang

dibentuk oleh desa atau kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola dana

usaha desa dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam2.

Program yang dijalankan di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam

ada 2 (dua) yaitu:dana usaha ekonomi kelurahan yang berasal dari APBD dan

Simpan Pinjam dari anggota yang mempunyai usaha yang ada di kelurahan

simpang tiga.3 Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah program yang

bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan

pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa,

memperkuat kelembagaan masyarakat desa atau kelurahan, dan meningkatkan

peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasarana bagi

1Supriyadi (Ketua Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam, Wawancara 02 Juni
2014.

2Dokumen UEK-SP Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Tahun 2006.
3Ibid.



masyarakat kelurahan serta mendorong pelembagaan sistem pembangunan

partisipatif.

Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam adalah warga

masyarakat dikelurahan yang berdomisili tetap di kelurahan bersangkutan

yang dipilih dalam forum musyawarah kelurahan atau desa, terdiri dari tiga

orang yaitu Ketua, Kasir, dan Tata Usaha, yang ditetapkan dengan keputusan

desa dan disahkan oleh Bupati atau Walikota.

B. Struktur Organisasi PPD (Program Pemberdayaan Desa)

Struktur organisasi PPD terdiri dari dua jalur yaitu jalur struktural dan

jalur fungsional, yang meliputi pelaku mulai dari tingkat desa/kelurahan

sampai tingkat provinsi.Yang disebut dengan jalur structural adalah pelaku-

pelaku dari Aparatur Pemerintah mulai dari tingkat desa/kelurahan,

kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi, sedangkan jalur fungsional

adalah pelaku-pelaku yang berasal dari komponen masyarakat, profesional dan

swasta, terutama Fasilitator Program.
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1. Pendamping Desa

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program,

direktur tenagapendamping yang disebut dengan Fasilitator Program untuk

membantu peningkatan kemampuan kelembagaan, perencanaan

pembangunan wilayah serta keahlian khusus yang disebut Pendamping

Desa/Kelurahan. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melapor dan melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Kab./Kota,

Camat, dan Aparat Desa.

b. Melakukan sosialisasi PPD (Program Pemberdayaan Desa) kepada

aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat.

c. Melakukan identifikasi karakteristik (sumber daya manusia,

kelembagaan dan ekonomi) desa/kelurahan.

d. Mengumpulkan, memverifikasi, validasi seluruh data penduduk miskin

dari berbagai sumber yang ada kemudian dikoordinasi dengan aparat

desa/kelurahan, selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator Daerah.

e. Memfasilitasi forum musyawarah desa/kelurahan dan forum

pertemuan Kelompok/RT/Dusun.

f. Melakukan kajian terhadap potensi desa/kelurahan.

g. Memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Dana

Usaha Desa/Kelurahan.

h. Memeriksa dan memberikan masukan terhadap kualitas teknis dan

kelayakan ekonomi usulan kegiatan serta proses verifikasi.

i. Membantu menyiapkan dan menyempurnakan dokumen kegiatan dana

usaha Desa/Kelurahan.



j. Memfasilitasi pembuatan:

1) Dokumen rencana pembangunan jangka menengah

Desa/Kelurahan (RPJMDES/Kel.).

2) Rencana pembangunan tahunan Desa/Kelurahan (RPTDes/Kel)

3) Profil Desa/Kelurahan

4) Profil UED/K- SP oleh pengelola4

a) Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di

desa/kelurahan dan melaporkan semua permasalahan yang

terjadi di desa/kelurahan kepada koordinator daerah.

b) Melakukan pemberdayaan secara khusus terhadap masyarakat

miskin sehingga layak untuk diberikan pinjaman.

c) Melaksanakan prosedur dana usahadesa/kelurahan dengan baik

dan benar.

d) Melakukan verifikasi terhadap pinjaman dan peminjam bahwa

yang bersangkutan benar meminjam dan memanfaatkan dana

UED/K-SP.

e) Sebelum pencairan dana usaha desa terlebih dahulu menyusun

skala prioritas pencairan dana dan dikoordinasikan dengan

koordinator daerah.

f) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada

pemanfaat dana UED/K-SP.

g) Membuat penilaian kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-

paket pelatihan yang tepat bagi pengelola UED/K-SP,

4Ibid.



kelompok masyarakat, kader pembangunan masyarakat/

kelurahan dan masyarakat umumnya.

h) Memfasilitasi dengan instansi terkait (lintas sector untuk

bimbingan teknis terhadap penerapan teknologi usaha

masyarakat yang berorientasi pasar dan bernilai ekonomi

tinggi).

i) Membantu mengembangkan potensi desa melalui kerjasama

dengan dinas dan instansi terkait serta dunia usaha yang ada.

j) Pembantu menyukseskan semua program yang masuk ke desa,

sesuai petunjuk tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota.

k) Memfasilitasi pelaksanaan laporan bulanan desa/kelurahan.

l) Membuat laporan kegiatan harian (absensi, realisasi dan

rencana kerja) yang disampaikan kepada coordinator daerah

setiap bulan.

m) Membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan kegiatan dan

disampaikan kepada coordinator daerah dengan tembusan

kepada kepala desa/lurah dan camat.

n) Membuat laporan khusus terhadap pemberdayaan masyarakat

miskin setiap bulan.

o) Membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada coordinator

daerah.

p) Mengkaji dan memberikan masukan mengenai upaya-upaya

yang perlu dilakukan agar pasca program tetap berfungsi secara

berkelanjutan.



2. Kepala Desa/Lurah5

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

PPD (Program Pemberdayaan Desa) dan pelestarian programPPD

(Program Pemberdayaan Desa). Kepala Desa/Kelurahan bertugas dan

berkewajiban:

a. Menyelenggarakan musyawarah Desa/Kelurahan dalam rangka

pelaksanaan PPD dan menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat

desa/kelurahan.

b. Mengesahkan rencana pembangunan jangka menengah

Desa/Kelurahan dan RPTD/K serta menyampaikan dokumen tersebut

pada forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan.

c. Mengesahkan daftar calon pemanfaat dana usaha desa/kelurahan.

d. Menandatangani dokumen surat perjanjian pemberian pinjaman.

e. Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman dana

usaha desa/kelurahan.

f. Bersama-sama dengan ketua LPM/LKMD/K, wakil masyarakat

perempuan yang dipilih melalui musyawarah desa, membuka rekening

dana usaha desa/kelurahan pada bank yang ditetapkan.

g. Bersama-sama dengan AnggotaPemegang Otoritas Rekening Dana

Usaha Desa/Kelurahan lainnya, melakukan pemindahbukuan(over

booking) dana sesuai dengan pengajuan UEK-SP yang tertuang dalam

dokumen Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman.

5Dokumen UEK-SP Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Tahun 2009.



h. Mengikuti rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan kecamatan

guan menyampaikan daftar kegiatan bidang sector (RJM dan

RPTD/K).

i. Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang

terjadi di desa/kelurahan bersangkutan.

3. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)

Kader Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung

jawab sebagai berikut:6

a. Mensosialisasikan program dana usaha desa/kelurahan kepada semua

masyarakat desa/kelurahan khususnya dalam tahap penyiapan

masyarakat.

b. Membantu pendamping desa melakukan fasilitasi terhadap forum

musyawarah desa/kelurahan.

c. Bersama pendamping desa mengembangkan kapasitas masyarakat

desa/kelurahan dan kelompok penting lainnya dalam perencanaan,

organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi

pembentukan pengelola UEK-SP.

d. Bersama pendamping desa dalam menyusun rencana pembangunan

desa/kelurahan, program kerja, anggaran dan kontribusi lokal terhadap

dana usaha desa/kelurahan.

6Ibid.



4. Pengelola UEK-SP

Secara umum tugas dan tanggung jawab pengelola UEK-SP adalah:7

a. Mensosialisasikan kegiatan dana desa/kelurahan kepada masyarakat

desa/kelurahan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat desa/

kelurahan.

b. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga atau kelompok usaha

penerima dana usaha desa/kelurahan sehingga mampu melaksanakan

kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan dana usaha

desa/kelurahan untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan

kepada penerima dana usaha desa/kelurahan.

c. Mengelola dana usaha desa/kelurahan serta dana simpan pinjam

masyarakat.

d. Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakati bersama.

e. Menyusun RKTL tahunan dan bulanan yang difasilitasi oleh

pendamping desa.

f. Pengelola UEK-SP melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat

miskin selanjutnya diberikan pinjaman.

g. Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat.

Pengelola UEK-SP terdiri minima 4 orang yaitu: ketua, kasir, tata

usaha, dan staf analisis kredit dengan uraian tugas dan tanggung jawab

masing-masing sebagai berikut:8

7Ibid.



a. Ketua UEK-SP

Ketua UEK-SP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:

1) Memimpin organisasi UEK-SP

2) Memberikan pinjaman yang diajukan calon pemanfaat kepada

UEK-SP berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa/kelurahan

II/ perguliran yang memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.

3) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan

pengembalian pinjaman dana UEK-SP.

4) Mengawasi perputaran dana UEK-SP.

5) Mengangkat tenaga administrasi bila dibutuhkan sesuai dengan

kemampuan keuangan UEK-SP.

6) Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin

bulanan bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada kepala

desa/kelurahan serta pendamping desa.

7) Melakukan koordinasi dengan aparat desa/kelurahan, BPD,

lembaga kemasyarakatan, pendamping desa, koordinator daerah,

kader pembangunan masyarakat serta kepada pihak-pihaklain

dalam rangka menyampaikan laporan perkembangan dan

permasalahan pelaksanaan kegiatan dana usaha desa/kelurahan.

8) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait dalam

rangka pengembangan lembaga UEK-SP.

8Dokumen UEK-SP Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Tahun 2009.



9) Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban dana setiap

periode pinjaman kepada masyarakat.

10) Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan

dana usaha desa/kelurahan kepada masyarakat.

11) Menandatangani spesimen rekening UEK-SP dan rekening simpan

pinjam kepada bank yang ditunjuk.

12) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan

anggota pemanfaat dana usaha desa/kelurahan difasilitasi oleh

pendamping desa.

13) Melaksanakan pertanggungjawaban tahunan melalui “Musyawarah

desa/kelurahan pertanggungjawaban tahunan” (MD/KPT/MKPT).

14) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana UEK-SP sesuai

aturan Pedumdan Juknis serta aturan yang berlaku.

15) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota

pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan didampingi oleh

pendamping desa.

b. Kasir UEK-SP

Kasir UEK-SP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:9

1) Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-

bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.

9Ibid.



2) Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan UEK-SP

Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UEK-SP secara periodik

tepatwaktu dan sewaktu-waktu diperlukan.

3) Menandatangani spesimen rekening UEK-SP dan rekening simpan

pinjam pada bank yang ditunjuk.

4) Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-

kelompok pemanfaat dana usaha desa/kelurahandan fasilitasi dan

pendamping desa.

5) Bertanggung jawab terhadap pengelola uang yang ada di kas dan

dana yang tersedia di bank.

6) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota

pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan didampingi oleh

pendamping desa.

c. Tata Usaha UEK-SP

Tata usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1) Berfungsi sebagai sekretaris.

2) Membantu di bidang keuangan

3) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota

pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan didampingi oleh

pendamping desa.

4) Membantu di bidang administrasi umum UEK-SP.

5) Menginformasikan laporan keuangan dan perkembangan pinjaman

dana usaha desa/kelurahan pada papan informasi secara rutin dan

mutakhir.



6) Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan

permasalahan tepat waktu seta disampaikan kepada ketua UEK.

7) Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi

dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan dana Usaha

desa/kelurahan.

8) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan

anggota pemanfaat dana usaha desa/kelurahan difasilitasi oleh

pendamping desa.

9) Bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan keuangan UEK-

SP serta administrasi lainnya.

d. Staf Analisis Kredit

Staf Analisis Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab

sebagai berikut:10

1) Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen

proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UEK-

SP.

2) Melakukan penilaian kelayakan usaha dengan melakukan

kunjungan lapangan meliputi:

a) Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha)

b) Cek fisik kelayakan agunan

c) Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam

(karaktercalon pemanfaat)

10Ibid.



d) Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman pihak

ketiga lainnya yang bersangkutan.

3) Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.

4) Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.

5) Melakukan umpan balik pada calon peminjam.

6) Melakukan rekomendasi untuk dibahas dalam musyawarah khusus

terdiri dari otoritas Dana Usaha Desa, Kader Pembangunan

Masyarakat, Pengawas Umumdan Pengelola UEK-SP dan

Pendamping Desa.

e. Kolektor

Kolektor mempunyai tugas dan tanggung jawabnya adalah

sebagai tim penagih dan menangani peminjaman yang mengalami

kemacetan.


